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اإلسالمية بالبنوك  بنوكالمشاكل الناجمة عن عالقة 

 المركزية

 (رنة بين الفقه اإلسالمي االقتصاددراسة مقا)
 

 ليم حاحمد حسين 
 دهوك جامعة  -كلية القانون  

 العراق
 

 الخالصة
يتزايد تعامل المصارف التقليدية العربية واألجنبية بمنتجات الصيرفة األسالمية يوما" بعد يوم رغبة" منها بالتنافس مع 

المصارف األسالمية او كسب شريحه واسعة من المدخرين و المستثمرين الذين ال يرغبون التعامل بالمعامالت الربوية 

ران النظام المصرفي األسالمي في اجهزتها المصرفية ، وذلك بعد ما ، وكذلك اعتماد بعض البلدان كالسودان وأي

وجدت تلك المصارف نسب النمو العالية للمصارف األسالمية في السنين الماضية وخصوصا" في دول الخليج العربي 

لمراحل التي فيها شريحة واسعة تسعى للتعامل مع المصارف على وفق الشريعة األسالمية السمحاء ، تطبيقها في ا

تابعة لها تقدم خدمات  األسالميةاالولى من نشوء هذه التجربة في أوربا ، لذا فكرت تلك المصارف التقليدية بفتح فروع 

أسالمية مع  استثمارالصيرفة األسالمية أو فتح نوافذ أسالمية داخل الفرع او المصرف التقليدي أو فتح صناديق 

ندها مسبقا" البل تعدى هذا األمر الى التفكير والتخطيط للتحول بشكل تام الى ع الموجودةالتقليدية  االستثمارصناديق 

لتلك  واألمثلةنسب األقبال على تلك المنتجات وهنالك العديد من التجارب  ارتفاعمصرف أسالمي بعد أن وجدت 

مهتمين بشؤون لقد تعددت آراء ال  انذكر منه االستنتاجاتولقد خلص هذا البحث الى مجـموعة من  المصارف .

االقتصاد اإلسالمي حول تجربة إنشاء المصارف التقليدية لفروع تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية 

اإلسالمية بين مؤيد لتلك الفروع وبين معارض لها ومن قائل بالتعامل معها للضرورة ولكل وجهة نظره وأدلته 

 العراقيةوضرورة تطبيق عمليات التحول من قبل المصارف نذكر أهمها أمكانية  ومن اهم توصيات  التي يستند إليها .

التقليدية والسيما توفر المالكات المصرفية الجيدة ، والمستلزمات المادية وأهم شيء وجود التشريع المصرفي الذي 

يسمح بذلك ، ووجود الشريحة الواسعة التي تحب التعامل على وفق الشريعة األسالمية وكذلك عدم وجود مصارف 

المية عمالقه تجعل من عملية التنافس معها صعبة بل العكس المصارف التقليدية لها سمعة طيبة اكثر فال ضرر اذا اس

تلك المصارف بفتح فروع أسالمية لمودعيها والحصول على عوائد اكثر وكما أن هذه المصارف العراقية عند  تما قام

تطبيقها لهذه التجربة ستكون السباقة في كسب العديد من المودعين والمستثمرين من أبناء شعبنا ومن ثم منع أو تقليل 

فرصة األستثمار في العراق وبذلك ستكون السباقة في األموال التي ستكسبها المصارف الخارجية التي حصلت على 

التطبيق أذ ال تنتظر مجيء هذه المصارف لتطبقها ومن ثم تبدأ بعدها بالتطبيق والمنافسة ونتمنى أن يكون هذا الجهد 

 واقع العمل المصرفي العراقي . العلمي المتواضع قد قدم بعض المعلومات والبيانات التي تخدم
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ABSTRACT 
The classic and foreign banks increases their dealing with the products of the Islamic 

banking day by day as a competition with the Islamic banks or to gain many depositors 

and investors, Who do not wish to have Usurious deals .Also some countries such as 

Sudan and Iran used the Islamic system of banking in their banking houses .Because 

these banks found that the Islamic banks have achieved much growth recently 

especially in the Arab Gulf countries in which many people deal with banks according 

to the  gracious Islamic law and that there was success in its application in the early 

stages of the beginning of this experiment in Europe, so that  these classic banks 

thought of opening Islamic branches related to them which present services of Islamic 

banking or Islamic windows inside Maine branch or the classic banks or funds for 

Islamic investment in Addition to the conventional funds of investment which have 

existed already. Furthermore, they thought of and planned for transformation 

completely to the Islamic bank since the inclination towards these products has 

increased and there are many experiments and examples of these banks. 

"      This research has led to a number of conclusions. Among these are the opinions of 

those interested in the Islamic economy regarding the experience of establishing 

conventional banks for branches that specialize in providing Islamic banking services 

among those who support these branches and their opponents and those who deal with 

them for necessity and for all their views and evidence. 

      Especially the availability of good banking staff, material supplies and the most 

important thing is the existence of banking legislation that allows, and the presence of 

the broad segment that likes to deal in accordance with the Islamic Sharia and the 

absence of Islamic banks giant make the process of competition with them difficult, but 

the conventional banks have a reputation better than no harm If these banks opened 

Islamic branches to their depositors and get more returns and as these Iraqi banks when 

applied to this experiment will be the first to win many depositors and investors from 

our people and then prevent or reduce the money that will earn Almsar We hope that 

this modest scientific effort will provide some information and data that serve the 

reality of the Iraqi banking business. We hope that this effort will be the first step in the 

implementation of these banks. 
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 األول: مـنـهــــجـــيـــــة الــــــبـحــــــث والدراسات السابقة

 

 مقدمة:   

لعليم الخبير وهو عـز من قائل الـذي خـلـق كـل شيء فـقـدره تـقـديـرا وهو ا  رب الـعـالـمـين هللالحـمـد        

) ((  وفوق كل ذي علم عليم))
1
 مـحـمـد. والصالة والسالم على رسوله األمين معلم البشرية و نبي الرحمه سيدنا ( 

هاء وال لتمتازوا به المجالس التعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفوعلى آله وصحبه الذي قال: )) 

(()  فمن فعل ذلك فالنار النار
2
  -(  أمـا بعد : 

على الرغم من أن البعض ينظر إلى الصيرفة اإلسالمية بوصـفها ظاهرة حديثة نشأت خالل الثالثين عاما           

للدولة اإلسالمية. ولعل مما ساعد الماضية ، إال أن نشأة العمل البنوك اإلسالمي تعود فى الواقع إلى األيام األولى 

على إحياء الصيرفة اإلسالمية المعاصرة توافر الظروف االقتصادية المناسبة التى صاحبت الطفرة النفطية فى 

السبعينيات من القرن الماضي وما رافقها من صحوة إسالمية انتشرت فى الدول اإلسالمية عامة وفى المنطقة 

من البنوك التقليدية على المستويين القومي والدولي على الولوج في عالم الصيرفة  العربية خاصة، فـأقدمت الكثير

اإلسالمية من خالل مداخل تعددت أشكالها واهدافها فمنها من بدأ بتقديم خدمات الصناديق االستثمارية المتوافقة مع 

ى جنب مع المنتجات التقليدية ، الشريعة اإلسالمية ومنها من قام بتوفير منتجات مصرفية إسالمية بيعت جنبا إل

ومنها من فتح نوافذ إسالمية ، ومنها من فتح فروعا"  و/ أو إدارات متخصصة فى العمل البنكي اإلسالمي، ومنها 

من رغبت فى التحول التدريجي إلى الصيرفة اإلسالمية

ومنها من رغبت فى التحول مرة واحدة. كما أن منها من  

ستثمارية واخرى تخصصت فى خدمات التمويل اإلسالمي ، وفةة استهدفت قطاع تخصص فى تقديم الخدمات اال

الشركات وأخرى استهدفت قطاع األفراد .. وهكذا . ومن هنا تعددت المداخل والطرائق التي سلكتها البنوك التقليدية 

 فى سعيها للدخول إلى عالم الصيرفة اإلسالمية .

 

 مشكلة البحث : 
أصبحت بنوك اإلسالمية منافسا قويا للبنوك التقليدية في العالمين العربي واإلسالمي، إلى الحد الذي جعل األخيرة  

تعاني من مشكلة تنافس كبيرة بينها وبين المصارف اإلسالمية األمر الذي ادى بها الى الدخول بمجال ممارسة 

من خالل فتح فروع او نوافذ او صناديق استثمار االسالمية  العمل البنوك اإلسالمي جنبا" الى جنب عملها التقليدي

 ال بل تعدى االمر للتحول بشكل كامل الى مصرف االسالمي .

 

 أهمية البحث :
ولم يقتصر تقديم الخدمات بنوك اإلسالمية على المصارف اإلسالمية وحدها وإنما سارعت إلي ذلك أيضا وبأشكال 

ية على المستويين المحلى والدولي. أي أن أهم ما يميز المرحلة الماضية من مختلفة الكثير من المصارف التقليد

تطور العمل بنوك اإلسالمي هو حداثة العهد بالصيرفة اإلسالمية في شكلها المعاصر وكونها ال تزال تشكل أرضا 

هذا العمل البنكي  خصبة لمزيد من التطور واالنتشار من ناحية، وتعدد مداخل المصارف التقليدية وصوال إلي مجال

 ، مع اختالف مدلوالت وانعكاسات كل مدخل منها.

  فرضية البحث :
 وسيؤدي هذاعند تطبيق البنك التقليدي للصيرفة اإلسالمية يتطلب توفير مستلزمات مادية وبشرية    

 .المشاكل الناجمة عن عالقة بنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية التطبيق

 

 مصادر المعلومات :
 -أعـتمد الباحث في استقصاء معـلومات البحث وعرضها على ما يأتي :

                                                 
 67يوسف ، األيــة   (  القران الكريم ، سورة 1 

 ( رواه أبن ماجه وأبن حيان .  2
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 المصادر العلمية التي توفرت في موضوع البحث وماله عالقة به .-1

 القوانين واألنظمة والقرارات والتعليمات والتوجيهات وسياقات العمل التي توفرت للباحث من خالل بحثه . -2

 .والبحوث المنشورة على األنترنيت الدراسات-3

 

 الــــدراســــات الـســـابـقـــة
 

 يمكن عـدَها ذات عالقة بموضوع البحث نذكر منها ذات الصلة القريبة جدا من موضوع البحث وكما يلي :

 

 : م1991دراسة:  دمحم نور حبيبي بن الحاج نونج ، ماليزيا ،  .1

الشريعة األسالمية وتطبيقاتها في مصرف بوميبترا الماليزي ))المرابحة في رسالة ماجستير بعنوان  

مقدمة الى كلية الشريعة بأكاديمية الدراسات األسالمية ، جامعة ماليا ، كوااللمبور ، ركز الباحث  التجاري ((

 على اليات تطبيق عقد المرابحة في الفروع األسالمية التابعة للمصارف التجارية ووجهة تطابقها مع الشريعة

 األسالمية .

 

 م :1999دراسة : دمحم صبري بن زكريا، عمان ،  .2

دراسة تطبيقية في  –)) نافذة المعامالت األسالمية في البنوك التجارية رسالة ماجستير بعنوان  

مقدمة الى جامعة اليرموك ، كلية الشريعة والدراسات األسالمية ، مصرف بومبيترا الماليزي التجاري (( 

قسم الفقه . ركز الباحث على تقويم نشاط المعامالت المقدمة من ذلك الفرع بصورة اشمل ومدى تطابقها مع 

 .األسالمية ومدى نجاحها اقتصاديا"الشريعة 

 

 2003دراسة : د. سعيد بن سعد المرطان ، جدة ،  .3

مقدم في المؤتمر العالمي الثالث لألقتصاد )) النوافذ األسالمية للمصارف التقليدية (( ان  بحث بعنو     

األسالمي / جامعة ام القرى ، وركز الباحث على وصف تجربة النوافذ األسالمية لدى المصارف التقليدية بشكل 

فتح النوافذ  م لهذة اآللية فيعام وعمل مقارنة شرعية وفقهيه دون اعطاء دراسة تطبيقية اقتصادية في التقوي

 .األسـالمية

   

 مـفـهــــــــــوم الـمـصــــــــــــارف االســالمـيــــةالثاني: 
 

بتجنرب التعامرل  التزامهراويمكن تعريف المصررف األسرلمي هرو المؤسسرة التري تمرارا االعمرال المصررفية مرع 

اإلسرالميةبالفوائرد أخرذاا او عطراءا وباالبتعراد عرن أي عمرل آخرر مخرالف ألحكرام الشرريعة 
 

ا جديرداا  وهنرا نجرد ركنرا

ا لعمرل المصرررف االسرالمي الررى جانرب ركرن عرردم التعامرل بالربررا  االبتعراد عرن أي عمررل مخرالف ألحكررام  مضرافا

ا كررالمالهي والنرروادي  ارواالسررتثمالشررريعة االسررالمية مررن خررالل عرردم التمويررل   الليليررةبالمشرراريع المحرمررة شرررعا

الصرورة الكاملرة الحيرة  ال يعكرسوشركات صرناعة وتسرويق المشرروبات الروحيرة ومرع ذلرك فرأن هرذا التعريرف 

ال وهري المسرؤولية لحقيقة المصرف االسالمي من خرالل تجاهلره سرمة اساسرية فري عمرل المصرارف االسرالمية أ

 .االجتماعية

محترراجين بررال فائرردة وال حتررى مشرراركة للمصرررف معرره بررالربح يعكررس مرردى  ألشررخا ولعررل القرررض الحسررن الررذي يعطررى 

كحراالت المررض والرزواج  وأنسراني اجتماعيرةيعطرى لحاجرات  ألنره، االسالمية للمسرؤولية االجتماعيرة مراعاة المصارف

والدراسة وكذلك مساعدة صغار الحرفيين والمنتجين في مشاريعهم.
 

مؤسسات مالية تعمل في أطار الشريعة االسالمية لتحقيق خدمرة ))على انها  وأخيـرا" يمكن تعريف المصارف األسالمية  

ا باسرتخدام صري تحقيق الربح ثاالمجتمع وتنميته اوالا ثم  والتجردد بمرا يالئرم العصرر  باألصرالةواسراليب اسرتثمارية تمترا   نيرا

 الذي تعيشه(( 
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عرن  التاريخيرةلذا سنجد واقع هذه الفقرات المذكورة آنفرا" متجسرداا فري المطلرب الثراني مرن هرذا المبحرث والخرا  باللمحرة 

مراحل نشوء المصارف االسالمية

وتطورهــا. 

3
 

 وتـطـورهـا اإلسالميةعن مـراحـل نـشـوء الـمــصــار ف  تاريخيةلمحة          
 

 : مرحلة االفكار والنظريات: والا أ

تمكنت المؤسسة المصرفية الغربية من الدخول الى العالم االسالمي خالل عصر االستعمار ، فلقد كان من ضرورات   

االستغالل االقتصادي للشعوب المستعمرة إن تتم عمليات تحويل رؤوا االموال منها وأليها وكذلك متحصالت 

مصارف  تأسيسالدولية ، االمر الذي أدى الى  الصادرات ومدفوعات الواردات بمرونة عن طريق الشبكة المصرفية

محلية داخلية كفروع للبنوك االم في البلدان المستعمرة  وهكذا تم ربط اقتصاديات المستعمرات باقتصاد الدولة 

تاد االستعمارية وببقية العالم ومن الطبيعي إن تعمل فروع البنوك التي أنشةت في بلدان العالم االسالمي بنظام الفائدة المع

ا " فلقد تم  ا " ومتوقعا هذه البنوك بمبادرات من قوى اقتصادية أجنبية مؤمنة  تأسيسفي البنوك االم، بل كان هذا منطقيا

وظهرت في هذه المرحلة مجموعة من الفتاوي بالبلد االم،  الرئيسةبنظام الفائدة واالليات المصرفية المطبقة بالفروع 

أكثرها في موضوع ) كيفية تحديد عوائد القروض المصرفية من وجهة النظر  توانحصرالدينية حول النشاط المصرفي 

حيث ، من انشغاله بالتمعن في مضمون النشاط المصرفي آنذاك أي : طابعه االجنبي ودوره االستعماري( بأكثرالدينية 

لعلماء مثل جمال الدين جاء موقف الفقه االسالمي الرسمي في مصر بجوا  الفائدة المصرفية امتدادا" لفتاوي كبار ا

االفغاني 
(4)
. 

ا " وذلك في  ودمحم عبده ثم دمحم رشيد رضا الذي كتب بحثا " فقهيا مستقال" بقصد الدفاع عن جوا  الفائدة المصرفية شرعا

          معرض الرد على 

االسالمي من مرحلة التبرير الى  الفكر والفقهالمدرسة التبريرية وثم انتقل  بأصحابوقد تم تسمية هذا الفريق من الفقهاء 

مرحلة الدفاع وكتبت البحوث والمقاالت التي تحرم الربا وبيان مضاره ومفاسده االجتماعية واالقتصادية وبعدها أفتت 

المجاميع الفقهية بحرمة الفوائد المصرفية في البنوك التقليدية واعتبارها من الربا أمثال دمحم ابو  هرة وعيسى عبده 

احمد النجار وجمال الدين عطية  فظهرت نظريات وافكار نادى بها عدد من علماء االمة االسالمية المخلصين  والدكتور

لتأسيس كيان مصرفي يقوم على اساا غير ربوي.
5
 

 

 ثانياا: مرحلة التجربة وبداية التطبيق:

 بأنشاءلى مرحلة التجربة والتطبيق م بمثابة جوا  الدخول ا1191لقد جاء قرار تشكيل جمهورية باكستان االسالمية عام 

من القرار أعاله والخاصة بالسياسة العامة للدولة على أن )) الدولة  83( من المادة 7المصارف االسالمية فنصت الفقرة )

وهي   –م 1191عليها ان تعمل باسرع ما يمكن على محو كافة اشكال الربا(( ، ومنه تم تأسيس تعاونيات االئتمان عام 

تستقبل الوادئع من ذوي اليسر المادي من مالكي االراضي ، لتقدمها بدورها الى الفقراء والمحتاجين والمزارعين مؤسسة 

على شكل قروض وبدون ان تعطي للمودعين أي فوائد او عائد على ودائعهم كما ال تأخذ من المقترضين أي فائدة أنما 

م وجود المالك المؤهل للقيام بهذه العمليات وقلة اعداد ومبال  عموالت رمزية فقط لتغطية نفقاتها االدارية ولكن لعد

المودعين  اغلقت المؤسسة ابوابها طاوية بذلك صفحة من صفحات تجربة أنشاء المصرف االسالمي وفاتحة لغيرها من 

 التجارب 

وقعت بها ، فقام و ير  وبعدها قام المتعاطفون مع تجربة بنوك األدخار المحلية في مصر باألستفادة من االخطاء التي

 77الخزانة المصري الدكتور عبد العزيز حجا ي ومن خالل ترؤسـه للجنة أعدت لهذا الموضوع بأستصدار قانون رقم 

بإنشاء هيةة عامة بأسم )بنك ناصر االجتماعي( ليكون لها الشخصية االعتبارية ومقرها في القاهرة وقد  1177لسنة 

 .  1161ي تمو  عام مارا المصرف المذكور أعماله ف

                                                 

  
خالد شاحوذ خلف الدليمي ، تقويم كفاءة فاعلية االداء االقتصادي للمصارف االسالمية ، اطروحة دكتوراه في االقتصاد ، كلية االدارة  ( (3

 .1،   1001المستنصرية ، الجامعة  –واالقتصاد 

 .  31. 1139( مصطفى عبد هللا الهمشري ، االعمال المصرفية واالسالم ، الهيةة العامة لشؤون المطابع االميرية ، القاهرة ، 4)

 187.  1179إبراهيم  كي الدين بدوي ، نظرية الربا المحرم في الشريعة االسالمية ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، (   5)
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وتجدر األشارة هنا ألى ان ظهور بوادر أنشاء مصرف اسالمي في العراق في بداية الستينيات وكانت اطروحة الشهيد دمحم 

باقر الصدر الموسومة ) البنك الالربوي في األسالم( بمثابة أساسيات البدء بالعمل المصرفي االسالمي .
6
 

 : النضوج والتطور ثالثا: مرحلة     

تمتد هذه المرحلة من بداية الثمانينيات وحتى التسعينات من القرن السابق بعد ان بدأت التجربة تنصقل ، فظهرت صي  

السلم واالستصناع( ومن أهم المصارف التي انتشرت في  –المشاركة المتناقصة  –جديدة مثل )االجارة المنتهية بالتملك 

وبنك فيصل االسالمي وبنوك البركة التابعة لمجموع دلة البركةهذه الفترة مجموعة دار المال االسالمي 
(7)
. 

وقد تميزت هذه المرحلة بطرح موضوعات الصيرفة االسالمية في الندوات والمؤتمرات المتخصصة والتي كان لها    

وعة دلة البركة دور مهم في تطوير هذه الصناعات ومن تلك ندوات البركة السنوية لالقتصاد االسالمي والتي تنظمها مجم

 والملتقيات الدولية التي ينظمها البنك االسالمي للتنمية.

 رابعا: مرحلة التوسع والعولمة: 

تمتد هذه المرحلة من التسعينات وحتى األن وقد اتسمت هذه المرحلة بالعمق والتجديد محدثة نقلة نوعية في مفهوم ومهام  

 .العمل المصرفي االسالمي 

مصرفي االسالمي حاليا" العديد من الهةيات الدولية ومنها: ويشرف على العمل ال 
(8)
 

 ( :AAOFLهيةة المحاسبة والمراجعة للمؤسسة المالية االسالمية )-أ

ومقرها البحرين وهي تهتم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمصارف االسالمية  1111التي أنشةت عام  

ا.معي 13وقد اصدرت حتى االن حوالي   اراا محاسبيا

 ( :GCIBFIالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية واالسالمية ) -ب

ومقره البحرين والذي يهتم بتوفير المعلومات عن الصناعة المصرفية االسالمية ونشر الوعي  1001الذي أنشئ عام  

 العام حول العمل المصرفي االسالمي.

 : ( IFSBمجلس الخدمات المالية االسالمية ) -ج

م مقره ماليزيا ، وقد قام بتأسيسه العديد من البنوك المركزية ومؤسسات النقد بالعالم ومنها مؤسسة 1001الذي انشئ عام   

النقد العربي السعودي ومؤسسة نقد البحرين وبنك نيجارا المركزي بماليزيا باالضافة الى البنك االسالمي للتنمية 

صدار معايير الرقابة وباالشراف وتطوير آليات االدارة المخاطر بالمصارف وصندوق النقد الدولي ويهتم المجلس بإ

 االسالمية.

 افتتاح الخدمات االسالمية داخل فروعها : .1

( في دولة االمارات العربية المتحدة . HSBC( في مملكة البحرين وبنك )CITY BANK GROUPمثل مجموعة)  

( وغيرها من البنوك العالمية و)بنك الشارقة باالمارات( UBS( والبنك المتحد السويسري )BARVLAYSومجموعة )

 .1009ثم) البنك العقاري الكويتي(عام  1009عام 

 إنشاء مصارف اسالمية جديدة : .2

مثل )بنك بوبيان االسالمي بالكويت( و) بنك البالد بالسعودية( و)البنك االسالمي البريطاني بانجلترا( خالل عام 

1009
((9)
. 

 

 :أهداف المصارف االسالمية 

على الرغم من كون كل مصرف اسالمي له أهداف يسعى لتحقيقها تختلف عن أهداف مصرف اسالمي أخر، اال أننا نجد 

ا مشتركة وشبه عامة تسعى معظم المصارف االسالمية لتحقيقها ويمكن أيجا ها باالتي: -هنالك اهدافا
(10)
 

 الجتماعي للشعوب االسالمية في اطار المعايير الشرعية.تحقيق التنمية االقتصادية والتقدم ا-1

                                                 
 www.balagh.comيوسف كمال دمحم ، المصرفيه األسالمية  ، بحث منشور على موقع البالغ باالنترنيت   (6)

 

  www.balagh.com( يوسف كمال دمحم ، المصرفيه األسالمية  ، بحث منشور على موقع البالغ باالنترنيت 7)

 .1009نوفمبر   www.albaltaji. com( د. دمحم البلتاجي ، بحث منشور على االنترنيت موقع 8)

( عبد الباسط الشيبي ، المصارف االسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي ، مقال منشور على االنترنيت موقع 9)

www.balagh.com. 

 . 16،  1110د. محسن احمد الخضيري ، كتاب البنوك االسالمية ، دار الحرية للطباعة ، القاهرة ، ( 10)

 .18.د. علي قنديل شحاذة ، دور البنوك االسالمية في تطوير التبادل التجاري بين الدول االسالمية ،  بدون سنة النشر ،   كذلك

http://www.balagh.com/
http://www.balagh.com/
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ا او مأكالا او  حيث يسعى المصرف االسالمية الى توفير االحتياجات االساسية للمجتمعات سواء اكانت ملبساا او سكنا

لهذا الهدف ، وتحقيقاا ت االقتصادية والمناطق الجغرافيةواسطة نقل مع تحقيق النمو العادل المتوا ن لمختلف القطاعا

تركز المصارف االسالمية على حشد المدخرات واعادة توظيفها بشكل يسهم في تحقيق درجة افضل من االكتفاء الذاتي 

للمجتمع االسالمي من السلع والخدمات ،أذ نالحظ اثر ذلك في الحد من معدالت البطالة والتضخم ورفع دخول عناصر 

 ل متوا ن وعادل.االنتاج المختلفة واعادة تو يع الدخل بشك

نشر الوعي المصرفي االسالمي وتطوير ثقة المواطنين بالنظام االقتصادي االسالمي بوصفه النظام االمثل للتنمية  -1

 االقتصادية والتقدم االجتماعي للدول والشعوب االسالمية وسبيلها للتخلص من جملة من المشاكل واال مات المالية.

سالمية القائمة واستحداث الجديد منها بغية حشد المزيد من الموارد وأيجاد قنوات جديدة تطوير االدوات المصرفية اال -8

لتوظيفها وبشكل يغطي أحتياجات االفراد ويتوافق مع متطلبات العصر. وهذا يتطلب من المصارف االسالمية ان تسعى 

 موارد وتوجيهها نحو فر  االستثمار الناجح.الى أنشاء أسواق مالية اسالمية تكون بمثابة االطار الشامل والمنظم لحشد ال

تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول االسالمية من خالل قدرة المصارف االسالمية على توجيه االستثمارات لعناصر  -9

الربط االقتصادي لهذه الدول مثل تطوير مرافق البنية التحتية من طرق النقل البري والجوي والبحري ووسائل االتصال 

 المختلفة.

تصحيح االختالالت الموروثة في النظم االقتصادية القائمة على نظريات التنمية والتمويل التقليدي وايجاد التو ان  -9

 االقتصادي واالجتماعي القائم على سياسات التوظيف االئتماني واالستثماري المباشر المقدم من المصارف االسالمية.

الدول االسالمية نظراا الن المبادالت التجارية تعد مدخالُ للتكامل االقتصادي ونتيجة له  تنمية المبادالت التجارية بين -7

في آن واحد ، باألضافة الى الدور الذي تقوم به التجارة في  يادة درجة الروابط االقتصادية واالجتماعية بين الشعوب 

 .االسالمية وتحريرها عن التبعية االقتصادية للدول المتقدمة

 

 :ص المصارف االسالمية خصائ

بعد أن بين البحث مفهوم المصارف االسالمية بكونها

مؤسسات مالية تعمل في أطار الشريعة االسالمية تهدف لتحقيق  

ا باستخدام صي  واساليب استثمارية تمتا  باالصالة والتجدد بما يالئم  خدمة المجتمع وتنميته اوالا ثم تحقيق الربح ثانيا

ا من هذا المفهوم فإن للمصارف االسالمية من الخصائص ما يميزها عن غيرها فأذا كان  العصر الذي نعيشه ، وأنطالقا

جزء كبير من نشاط هذه المصارف يقوم على عملية الوساطة المالية اال ان طبيعته وآليات العمل فيها تختلف عن ما هو 

لخا  واساليبها المميزة في تعبةة الموارد المالية من موجود في المصارف التقليدية ، فالمصارف االسالمية لها منهجها ا

( ولها منهجها الخا  في تعبةة وتوجيه هذه الموارد الى اصحاب المودعين والمستثمرينأصحاب الفائض النقدي )

ق ( لذا نجد المفهوم يضع ابعاداا اقتصادية وأجتماعية جديدة ومميزة تلقى على عات طالبي القروض والمستثمرينالعجز )

 المصارف االسالمية. 

 

 -و هي :    ويمكن تحديد أهم ثالث خصائص للمصارف االسالمية تميزها عن المصارف التقليدية
(11)

 

 الصفة االجتماعية.الصفة التنموية، ، الصفة العقائدية.

 
األستخالف ومقتضى هذا أن المصارف االسالمية تنطلق في عملها من أساا عقائدي ينبثق عنه مبدأ الصفة العقائدية: 

المبدأ ) أن ملكية المال تعود هلل سبحانه وتعالى( وهذا يعني أن االنسان يمتلك المال لكنها ملكية مقيدة بأرادة المالك االصلي 

هللا سبحانه وتعالى ، لذا توجب ان يكون التصرف بهذا المال على وفق أوامره ونواهيه وموضوع الخالفة ومحلها هو 

 ويكون ذلك من خالل االنتاج واالستثمار. أعمار االرض

 -عملها من هذا المبدأ العقائدي الذي أكــدته النصو  القرآنية التالية : أيديولوجيةالمصارف  استمدتومن هنا 

 

                                                 
 

 1001منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة االولى ، بيروت ، الرفاعي ، فادي دمحم ، المصارف االسالمية ،  (11)

 للخصائص فقط.
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أن أحد األسباب الرئيسية لنشوء المصارف االسالمية هو أيجاد البديل الشرعي للفائدة المصرفية ومنع التعامل بها     

داخل المصرف ، وذلك النها أحدى صور الربا الذي نهى هللا سبحانه وتعالى من التعامل به ولكافة االديان السماوية التي 

 انزلها على البشرية .

 ى بيان مفهوم الربا وكما يلي :وهذا يقودنا ال 

 الربا في اللغة هو مطلق الزيادة... تعريف الربا 

ل بال مقابل في معاوضة مال أما في االصطالح فقد عرفه الفقهاء بتعريفات عديدة يجمع بينها أن الربا هو ))  يادة ما

الكريم في أربعة مواضع:أن لـفـظ الـربـا ورد في القرآن  وهذا التعريف ينطبق على نوعي الربابمال(
(12)
  

 161،  163،  167،  169( في سورة البقرة االيات 1

وأحل هللا البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فأنتهى فله ما سلف وامره الى هللا ومن عاد فاولئك اصحاب ) 

يا أيها الذين امنوا اتقوا ( 272)ر اثيم ويمحق هللا الربا ويربى الصدقات وهللا ال يحب كل كفا( 272)النار هم فيها خالدون 

وان تبتم فلكم ( 271)فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله ( 277)هللا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين

 (279)رؤوس اموالكم ال تظلمون وال تظلمون (

 -صدق هللا العظيم   -

 

 180( سورة آل عمران األيـة 1

                                آمنوا ال تأكلوا الربا اضعافاا مضاعفة وأتقوا هللا لعلكم تفلحون()يا ايها الذين 
 -صدق هللا العظيم

  171( سورة النساء األيـة 8

ا )   -صدق هللا العظيم –(      واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم اموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا" اليما

 81سورة الروم األيـة  (9

 (                                            وما أتيتم من الربا ليربوا في أموال الناس فال يربو عند هللا)

 -صدق هللا العظيم -   
 

 

 مـن مـنـظـور االقـتـصـاد االسـالمــي  االستثمارمـفهـوم   -الثالث
 

ا  وضمن المفهوم االقتصادي بشكله العام والتقليدي بشكل خا ومثلما تناولنا مفهوم االستثمار لغويا
 

 نأتي االن لبيان مفهوم االستثمار في االقتصاد االسالمي ولقد عرفه الباحثون والكتاب من منظور االقتصاد االسالمي :

بتوظيف المال  )هو نشاط أنساني أيجابي مستمد من الشريعة يؤدي الى تحقيق وتدعيم أهداف النظام االقتصادي االسالمي

لتنمية المجتمع(
.
 

أو هو ) أنفاق المال لتحقيق منافع مستقبلية سواء كان ذلك في مشروعات جديدة أم أستكمال مشروعات قائمة أم تحديث 

مشروعات متقادمة أم مشتريات االوراق المالية أم التجارة في السلع و الصرف االجنبي والعقار(
(13)
. 

و المستلزمات المطلوبه لكسب االستثمار او تحقيقه لهوية االستثمار االسالمي :وفيمايلي أيجا  هذه الشروط ا
 (14)
. 

 

 اإلسالمية.فالربا محرم في الشريعة   االبتعاد عن الربا: -1

االكتنا  هو تعطيل المال وحبسه وعدم أداء الحقوق منه وهو اخص من االدخار فاالول في النقد تحريم االكتنا :  -1

سواهوالثاني فيه وفيما 
 

وقد حرم هللا تعالى االكتنا  اذ قال سبحانه بسم ميحرلا نمحرلا هللا )) والذين يكنزون الذهب والفضة 

 وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب اليم((

                                                 
 .81-83فادي دمحم الرفاعي ، المصارف االسالمية ، مصدر سابق ،  ( 12)

ن د. أحمد محي الدين ، عمل شركات االستثمار االسالمية في السوق العالمية طبع على نفقة بنك البركة االسالمية لالستثمار ، البحري( 13)

 .19،  1131،  1، ط

 

 .919،   1131دمحم رضا عبد الجبار ، ابراهيم فاضل ، فقه المعامالت والجنايات الى المعامالت ، بغداد ، ( 14)
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وفي الحديث الشريف أن الرسول ) ( قال )) ما من يوم يصبح العباد فيه اال وملكان ينزالن فيقول أحدهما اللهم أعِط 

ا(منف ا تلفا ا ويقول االخر اللهم اعِط ممسكا ا خلفا قا
 
 

وبذلك فأن االسالم يدعو الى االنفاق في االوجه الشرعية وعدم تعطيل وظائف المال ، وهو بدعوته الى االنفاق في 

ه تعالى مواضع كثيرة كاالحاديث النبوية أنما يلزم االفراد باستثمار أموالهم بما يعود على المجتمع بالخير ومن ذلك قول

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ) يا ايها الذين آمنو انفقوا من طيبات ما كسبتم(
(15)
. 

 

، )جمع الطعام وحبسه يتربص به الغالء( وما احتكر أحتبس انتظاراا لغالئه  وهو )) حجب تحريم االحتكار: في اللغة -8

 بانتظار بيعها في وقت آخر بأغلى من ثمنها((السلعة ، الفائضة عن أستعمال البائع ، عن البيع مع حاجة الناا أليها ، 

 وقد حرم االسالم االحتكار اذ قال تعالى بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 )) ومن يرد فيه بألحاد بظلم نذقه من عذاب اليم((

 

اذ ذكر المفسرون ان المراد بااللحاد هنا االحتكار
 .
 

ليلة فقد بريء من هللا وبريء هللا منه(.وعن الرسول الكريم ) ( قوله ) من احتكر الطعام اربعين 
     
 

ان االحتكار يسبب للمجتمع اضراراا اقتصادية النه يؤدي الى نقص االنتاج وتذبذبه وسوء تو يعه والى عدم تشغيل القوى 

 االنتاجية بكل طاقتها ، ووضع اسعار غير حقيقة عدا المساوْى االخالقية واالضرار االجتماعية التي يولدها 

 

 

 فهوم االستثمار من المصارف اإلسالمية :م

ان االستثمار في المصارف االسالمية هو جزء ال يتجزء عن االستثمار في االقتصاد االسالمي وهذا يعني ما اجا ته 

الشريعة االسالمية على االستثمار في االقتصاد االسالمي بشكل عام وما حرمته ونهت عنه الشريعة االسالمية على 

ي االقتصاد االسالمي بشكل عام  كل هذه ستكون االطر أو الحدود التي على المصارف االسالمية ان ال االستثمار ف

 تتجاو ها والعمل بموجبها وهي جميعها تقع ضمن ثالثة محددات وهي : 

راء ( محددات عقائدية وهي مجموعة القواعد والشروط المستمدة من النصو  القرأنية واالحاديث النبوية الشريعة وا1

 الفقهاء التي حددت عمل المعامالت المالية للمسلمين.

( محددات اجتماعية وهي ضرورة ان ال يكون االستثمار منظراا أجتماعيا" وكماليا" وأنمــا يهدف لتحقيق التوا ن بين 1

 طبقات المجتمع.

ا يعمل على دفع حركة االنتاج وتقليل 8  البطالة الخ.(  محددات تنموية تهدف ان يكون االستثمارهدفا

لكن السؤال يطرح هنا كيف نجحت المصارف االسالمية في عملها وهي تعمل على وفق وضوابط وشروط وضعت      

سنة ؟ حيث ان المصارف واجبها تقديم خدمات للمجتمع لذا عليها ان تكون متطورة مع تطور وتقدم حاجات  1900قبل 

ا في ظل هذا العصر من العولمة ال ذي نشهده وللجواب على هذا السؤال هو ان هيةة الرقابة الشرعية المجتمع وخصوصا

الموجودة في كل مصرف تستطيع ان تقدم السماح الدارة المصرف بتقديم تلك الخدمة الجديدة ورفض الخدمة االخرى 

و دين وسط معتدل ان الدين االسالمي هو دين لكل عصر و مان وه ثانياا و   اوالا وذلك باستخدام اساليبها الفقهية كالقياا 

كذلك ان هنالك اشياء جاء بها االسالم عن طريق القرآن الكريم واالحاديث النبوية الشريفة اكتشفت مضامينها االن في هذا 

 العصر حيث لم يستطع المفسرون السابقون تفسيرها جيداا حتى ولو تناولوها في كتبهم. 

 

  :ــالمـيـــةمـصــادر الـتــمـويـل فـــي الـمــصــارف اإلســـ

تعد مصادر التمويل في المصارف اإلسالمية ينبوع المال الذي يروي مشاريع االستثمارات في المصرف اإلسالمي   

الذي من خالله يتم تقديم األموال لتنفيذ خطط وأنشطة المصرف األساسية والثانوية  لالستثمار وممارسة أعماله المصرفية 

ء يمكن أن نتصور كيف يكون مصرف بال مال ، ولقد اتفق معظم الكتاب كافة  ومن خالل تصورنا للحياة كيف تبدو بال ما

                                                 
 .176القرآن الكريم ، سورة البقرة ، األيـة ( 15)
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مصادر التمويل في المصارف اإلسالمية إلى مصدرين والباحثين المختصين بمجال المصارف االسالمية  على تقسيم 

 وهما:

 األول: مصادر الداخلية: 

المرحلة( والمخصصات وبعض المصادر  وتشمل حقوق المساهمين متمثال" بـ )رأا المال واالحتياطيات واألرباح

 األخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة  يادة رأا المال  والقروض الحسنة من المساهمين

وسوف يتم دراسة كل مصدر من المصادر الداخلية للتمويل في المصارف  اإلسالمية بشيء من التفصيل وذلك على 

النحو التالي :
 (16)

 

: تتكون حقوق المساهمين من رأا المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المرحلة )فى حالة قوق المساهمينح -1

 تحققها(،وفيما يلي مناقشة لبنود حقوق المساهمين :

:   يتمثل رأا مال المصارف اإلسالمية  فى األموال المدفوعة من المؤسسين والمساهمين عند انشائه  رأا المال -أ

قيمة األسمية لألسهم المصدرة ) عملية االكتتاب األولي ( أو مقابل  يادة رأا المال والتى تلجأ إليها المصارف مقابل ال

من أجل توفير مصادر تمويل داخلية ذات آجال طويلة ، وعادة مايستثمر جزءا" كبيرا" من رأا المال فى االصول 

لتمويل.الثابتة مما اليمكن من االستفادة منه بصورة كبيرة فى ا
\
 

: وهى تمثل أرباحا" محتجزة من أعوام سابقه وتقتطع من نصيب المساهمين والتتكون إال من األرباح أو  الحتياطياتب.ا

فائض األموال من أجل تدعيم وتقوية المركز المالى للمصرف.  وتوجد عدة انواع من االحتياطيات منها االحتياطى 

 القانونى واالحتياطى النظامى.

تياطيات مصدراا من مصادر التمويل الذاتى أو الداخلى للمصرف وهى تأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث وتعد االح

 أهميتها فى ضمان حقوق المودعين لدى المصرف .

:  تمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية بناء على قرار من مجلس اإلدارة وموافقة  األرباح المرحلة -ج 

 الجمعية العمومية على ذلك الغراض مالية واقتصادية .

يعرف المخصص بأنه أي مبل  يخصم أو يحتجز من أجل استهالك أو تجديد أو مقابلة النقص فى قيمة  : المخصصات -2

 األصول أو من أجل مقابله التزامات معلومه اليمكن تحديد قيمتها بدقة تامة والمخصص عبء يجب 

 ثانيا: المصادر الخارجية للتمويل: 

ن الودائع تحت الطلب }الحسابات الجارية{ ، الودائع اإلدخارية تشمل الودائع المختلفة بالمصارف اإلسالمية وتتضم 

}حسابات التوفير{ ، ودائع االستثمار }حسابات االستثمار{ ، دفاتر اإلدخار اإلسالمية، صكوك االستثمار و القروض 

فصيل وكمايلي :وسوف يتم تناول كل نوع من أنواع هذه الودائع بشئ من الت الحسنة من المؤسسات المالية اإلسالمية .
 

(17)
 

 الودائع تحت الطلب  }الحسابات الجارية{ :  -(1) 

تعرف الوديعة تحت الطلب بأنها. النقود التى يعهد بها األفراد أو الهيةات إلى المصرف على أن يتعهد األخير بردها      

 أو برد مبل  مساو لها إليهم عند الطلب.

 ر{  :الودائع االدخارية  }حسابات التوفي  -(1) 

 تعد الودائع اإلدخارية أحد أنواع الودائع لدى المصارف اإلسالمية ، وهى تنقسم الى قسمين وهما:

: ويستحق هذا الحساب نصيبا من الربح ويحسب العائد من الربح أو حساب االدخار مع التفويض باالستثمار  -أ        

 لسحب فى أى وقت شاء .الخسارة على أقل رصيد شهرى ، ويحق للمتعامل إاليداع أو ا

 : وهذا النوع ال يستحق ربحا ويكون حكمه حكم الحساب الجارى .التفويض باالستثمار دونحساب االدخار   -ب    

 ودائع االستثمار } حسابات االستثمار{: -(8)

                                                 
 www.bltagi.com/ 1د. دمحم البلتاجي ، المصارف االسالمية ، بحث منشور على االنترنيت موقع ( 16)

انواع الودائع في المصارف االسالمية ، بدون مكان وسنة النشر نقالا عن فادي دمحم الرفاعي ، المصارف  –د. ابراهيم الصعيدي ( 17)

 .108 -101االسالمية مصدر سابق  

http://www.bltagi.com/
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المصرف اإلسالمى وهى األموال التى يودعها اصحابها لدى المصارف اإلسالمية بغرض الحصول على عائد، نتيجة قيام 

 باستثمار تلك األموال ، وتخضع هذه األموال للقاعدة الشرعية } الغرم بالغنم {.

وتأخذ ودائع االستثمار صورة عقد مضاربة بين المودعين والمصارف اإلسالمية، تقوم المصارف بموجبه باستثمار هذه 

سبة مقدما فى العقد ، وهى حصة شائعة فى الربح غير األموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها ، ويجب أن تحدد هذه الن

 محددة بمبل  معين 

 

 صكوك االستثمار المشترك: -(9) 

تعد صكوك االستثمار أحد مصادر األموال بالمصارف اإلسالمية ، وهى البديل الشرعى لشهادات االستثمار والسندات    
(18  )

حيث أن المال من طرف )أصحاب الصكوك( والعمل من  وصكوك االستثمار تعد تطبيقا" لصيغة عقد المضاربة ،

وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة ويرجع ذلك إلى نوعية الصك، وتحكم قاعدة " الغنم بالغرم  ،طرف آخر )المصرف( 

" تو يع أرباح صكوك االستثماروتأخذ صكوك االستثمار 
 

 

 صكوك المقارضة المشتركة أو )المخصصة( :  -( 9)

مقارضة المشتركة أو) المخصصة(من مصادر األموال الخارجية للمصارف اإلسالمية وهى ناتج البحث تعد صكوك ال

الذي قام به رجال المال واالقتصاد بالبنك اإلسالمي االردنى حول تمويل المصرف للمشروعات العامة بما ال يتعارض 

وأحكام الشريعة اإلسالمية.
 

ألردن بإصدار صكوك مقارضة: وتوصلوا إلى أن يقوم البنك اإلسالمي با 
 

 

 دفاتر االدخار اإلسالمية :  -( 7)

تعد دفاتر االدخار اإلسالمية أحد أنواع الودائع اإلدخارية في المصارف اإلسالمية ويمكن السحب وااليداع بهذه      

اإلسالمي الدولي وهذا النوع من الدفاتر مطبق في بعض المصارف اإلسالمية ومنها المصرف  الدفاتر فى أى وقت .

لالستثمار والتنمية
 
ويتم صرف العائد لهذه الدفاتر سنويا وطبقا" لنتائج النشاط الفعلي للمصرف ويمكن أن يتم صرف  

 عائد ربع سنوي تحت حساب العائد، على أن تتم التسوية في نهاية العام .

 

 ودائع المؤسسات المالية اإلسالمية :  -( 6)

عاون بين المصارف اإلسالمية  تقوم بعض المصارف اإلسالمية التى لديها فائض فى األموال انطالقا  من مبدأ الت   

بأيداع تلك األموال فى المصارف اإلسالمية التى تعانى من عجز فى السيولة النقدية  إما فى صورة ودائع استثمار يؤخذ 

 عنها عائد  أو فى صورة ودائع جارية ال يستحق عنها عائد .

 

 دات اإليداع :شها -( 3)

تعد شهادات اإليداع أحد مصادر األموال متوسطة األجل بالمصارف اإلسالمية ، ويتم إصدار تلك الشهادات بفةات مختلفة 

لتناسب مستويات دخول المودعين كافة وتتراوح مدة الشهادة من سنة إلى ثالث سنوات. وتستخدم أموال تلك الشهادات في 

ويتم تو يع نسبة عائد شهري تحت حساب التسوية النهائية أو يتم تو يع العائد في نهاية تمويل مشروعات متوسطة األجل 

 المدة .

 

 صناديق االستثمار أو )المحافظ االستثمارية ( : -(1)

تعد صناديق االستثمار أحد مصادر األموال في المصارف اإلسالمية ، أذ تمثل أوعية إستثمارية تلبي إحتياجات  

ين من استثمار اموالهم على وفق المجاالت التي تناسبهم سواء الداخلية منها أم الخارجية بما يحقق لهم ومتطلبات المودع

 عوائد مجزية 

 

 

                                                 
االسالمية في السوق العالمية (( طبع على نفقة بنك البركة االسالمية لالستثمار د. احمد محي الدين احمد )) عمل شركات االستثمار ( 18)

 .99،   1131البحرين ، الطبعة االولى ، 
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 عــــــالقـــــــة المـصــارف األســـــالمية بـالـبـنـوك المـركـزيةرابعا: 

أن العالقة بين البنوك المركزية والمصارف اإلسالمية تنبع من أهمية عملية الرقابة واالشراف للمصارف                 

المركزية على المصارف اإلسالمية لضمان حسن سير أعمالها واالطمةنان على أوضاعها المالية وضمان حقوق أصحاب 

سالمية تعاني من خضوعها لنفس أدوات السياسة النقدية وآليات الرقابة الحسابات لديها المودعين ، إال أن المصارف اإل

التي تطبق على المصارف التقليدية وذلك ألختالف طبيعة وعمل المصارف االسالمية حيث تضيق هذه القوانين 

والتشريعات السبيل امام المصرف االسالمي من مزاولة عمله.
(19)
المسؤولين عن لقد  اد االهتمام بهذا الموضوع من قبل  

المصارف االسالمية والجهات الرقابية العاملة في البنوك المركزية وكذلك الباحثين في االقتصاد االسالمي والمنظمات 

الرسمية وغيرالرسمية المختصه في مجال الصيرفة االسالمية

لغرض ايجاد السبل واالليات التي تجعل المرونة بتلك  

مصارف االسالمية وطرح واالفكار والمقترحات واجراء التعديالت على تلك القوانين القوانين والتشريعات تجاه عمل ال

ونتيجة لهذا االهتمام وكمحصلة لتلك الجهود العظيمة نرى الزيادة الكمية في عدد المصارف االسالمية وحجم موجودتها 

دمها المصرف االسالمي والخروج وأعداد المتعاملين معها كمودعين ومستثمرين والتطور النوعي في الخدمات التي يق

بها للتعامل على مستوى الدولي. ولقد تم تسجيل العديد من حاالت الحوار االيجابي والنقاش المبدئي في بعض الدول سواء 

الغاية منها أعداد قانون عام للبنوك االسالمية أو تعديل وتطوير قانون تم بموجبه انشاء مصرف اسالمي . أضافة الى ذلك 

اضر االجتماعات السنوية للجنة الخبراء المشتركة من البنوك المركزية والمصارف االسالمية في أطار منظمة فان مح

المؤتمر االسالمي تظهر الكثير من التقدم لتأطير وتوثيق التعاون والتعامل  بين البنوك المركزية والمصارف 

االسالمية".
(20  )

 

زية بالمصارف اإلسالمية ، لذا نرى هنالك تنوعا" وأختالفا" في درجة عالقة وقد أدى هذا الى  يادة اهتمام البنوك المرك

البنوك المركزية بالمصارف االسالمية ويمكن تقسيم هذه المصارف إلى أربع مجموعات من حيث عالقتها بالبنوك 

  -المركزية :

 

المركزية نفسها وهي باكستان  وتمثلها الدول التي حولت مصارفها بالكامل إلى مصارف إسالمية بما فيها البنوك -1

 والسودان وإيران وهذه المصارف مندمجة مع النظام المصرفي وليست لديها مشكالت كبيره مع البنوك المركزية .

وتمثلها الدول التي منحت المصارف اإلسالمية عناية خاصة فأصدرت لها قوانين خاصة تحدد عالقتها بالبنك  -1

 لتقليدي على حاله مثل تركيا ،اإلمارات العربية المتحدة وماليزيا .المركزي مع بقاء النظام المصرفي ا

وهي مجموعة البنوك اإلسالمية التي أصدرت لها قوانين استثنائية أو مؤقتة وحصلت على إعفاءات صريحة أو  -8

 لكويت .ضمنيه، كاملة أو جزئيه، ومثالها المصارف اإلسالمية التي نشأت في مصر ،األردن ، البحرين ، الفلبين وا

وهي مجموعة البنوك التي قامت دون تنظيم خا  يحكمها ، ودون إعفائها من النظم المصرفية التقليدية مثل ة -9

الدنمارك

 ، العراق . 

 :التالية ويمكننا بيان العالقة بين البنك المركزي والمصرف االسالمي من خالل المرتكزات

 

 عالقة تنظيمية -أوال"    

تبدأ هذه العالقة بين البنك المركزي والمصرف االسالمي منذ تأسيس المصرف وبغض النظر عن االجراءات القانونية  

واالدارية المتبعة في أي بلد . وهذا سيكون له  آثر حاسم في حسن انتظام وأداء المصرف االسالمي ومنع العديد من 

 المشاكل والجدل والتردد حينما يبدأ المصرف عمله. 

                                                 
 .90،   111مجلة المصارف العرببة ، العدد  –أحمد عبد الفتاح العالقة بين البنوك االسالمية والبنوك المركزية ( 19) 19

  ا بعد أحداث  ادت عملية االهتمام بالرقابة النها أصبحت مطالبة بعدم التورط في  1000/ايلول /11على الصارف االسالمية خصوصا

 نشاطات تمويل االرهاب وغسيل االموال التي تمول تلك الجهات لذا جعلتها تحت مظلة البنوك المركزية.

 .1009،  سفر ، احمد ، المصارف األسالمية ، منشورات إتحاد المصارف العربية، بيروت    (20)
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وهنالك مجموعة من القضايا والمسائل التي يتوجب على البنوك المركزي ممارستها من خالل هذه العالقة وهي : 
(21)
 

. مراجعة النظام الداخلي للمصرف االسالمي والتأكد من مطابقته ألحكام وشروط القوانين والتعليمات السارية دون 1

 رعية او القانونية .المساا بطبيعته الخاصة وذلك من مراجعة الجهات الش

. التأكد من كفاءة المصرف التشغيلية أبتداء من حيث دراسة الجدوى واالسواق المحتملة والزبائن والممولين وأدوات 1

 التمويل المقترح ممارستها من ادارة المصرف.

 . التأكد من كفاية رأا المال في ضوء المخاطروالطبيعة االستثمارية لعمل المصرف.8

من وجود قاعدة عريضة من المساهمين في البنك درءا " للمخاطر واالستقطاب ويستحسن مشاركة مؤسسات . التأكد 9

 ذات صلة بالعمل في راا المال مثل مؤسسات أدارة اموال االيتام واالوقاف وصناديق الحج .

 التقييد غير الضروري .. تدقيق العقود والنماذج التي ستستخدم وبما يحفظ مصالح الجميع ، منعا" لألجتهادات او 9

 . التأكد من وجود تكامل النظام المحاسبي والرقابة المالية قبل البدء والعمل وكذلك انظمة الرقابة والتدقيق الداخلي.7

 . الموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي االول بعد التأكد من كفاءته المهنية والشرعية ألهميته وحساسية هذا المنصب .6

 قة التوجيه والرقابة:ثانيا/ عال

يفترض من حيث المبدأ ان تعامل البنك المركزي مع المصرف االسالمي سيكون مدخل األيجابية على اساا انه طالما  

سمح بترخيص للمصرف االسالمي من مزاولة عمله على وفق اسس وقواعد معتمدة، لذا على المصرف االسالمي ان 

سسة مصرفية أخرى وعلى البنك المركزي ان يراعي الطبيعه الخاصة يخضع للرقابة والتوجيه شأنه شأن اي مو

رقابة نوعية ورقابة )للمصرف االسالمي ويمكن حصر الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي بصفتين اساسيتين هما

(كمية
(22)
 

 :  .الرقابة النوعية1

وهي الرقابة التي تهدف الى توجيه االئتمان الى اوجه االستعمال المرغوب فيها ، لذا تسمى احيانا" الرقابة االنتقائية   

النها التتجه الى التأثير في االئتمان المصرفي في مجموعه ،وانما تنتقي انواع االئتمان التي تنصرف للتأثير فيها.
(23)
 

سالمي على الرغم من كون المصرف األسالمي اليمنح االئتمان ولكنها تمارا وتمارا هذه الرقابة على المصرف اال

 على عمله مـن خالل :

التوجيه نحو أنواع التمويل/ األستثمار المرغوب فيه ومثال ذلك التقليل من عمليات المرابحة لما لها تأثير تضخمي  -أ

ع ناخفض هامش الربح المستحق للمصرف او باالق وأستهالكي وضغط على الموارد الخارجية للبلد ويتم أما عن طريق

 والتوسع بعمليات المشاركة واألستثمار الرأسمالي.

التوجيه نحو جهات قطاعية لألستثمار بها دون االخرى على وفق الظرف االقتصادي للبلد ويتم أما باالقناع أووضع  -ب

 ته.ضوابط أدارية  لرفع حصة المصرف في المشاركة بهامش الربح أو نسب

التوجيه في مجال النسب التي تحدد في الدخول بعمليات المضاربة والمشاركة والمرابحة وعائد الربح على الودائع -ج 

ومثال ذلك عندما يكون توجه في تقليل االموال المودعه بالمصرف وتوجيهها نحو االستثمار فيمكن توجيه المصرف نحو 

 .اعطاء نسب ربح اعلى في مجال معين دون االخر

مراقبة أستخدام االدوات ونسبة أستغالل االموال في عمليات المرابحة والمشاركة وغيرها حسب درجة خطورتها  -د

 وتعقيدها ومراقبة كفاءة الكوادر العاملة في المصرف للقيام بتلك العمليات.

ابات والمراقب الشرعي استخدام المالكات الكفوءة والمتخصصة في الرقابة على المصرف وسجالته من مدققي الحس -هـ

ومختصين في عمليات دراسة الجدوى في المشاريع الطويلة االجل والمشاريع الرأسمالية لحماية حقوق المودعين 

                                                 
 .117د. أحمد سفر ، المصارف االسالمية ، مصدر سابق ،  (  21)

 91-91أحمد عبد الفتاح ، مصدر سابق ،   ( 22)

 .169فادي دمحم الرفاعي ، مصدر سابق ،  ( 23)
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 والمساهمين.

التفكير في دخول البنك المركزي مساهما" أو مودعا"  في المصرف االسالمي سواء بصورة مباشرة او عن طريق  -و

تجربة البنوك المركزية في بنغالدش وموريتانيا باإليداع لدى البنوك اإلسالمية ودائع مؤسسات حكومية ومثال ذلك 

 استثمارية وحصلت على عوائد وأرباح عن إيداعاتها.

 الرقابة الكــمــية : -2

وهي الرقابة التي تهدف الى التأثير في عملية او حجم االئتمان في مجموعه حتى تستطيع المصارف ان تمنحه مجتمعه 

صرف النظر عن وجوه االستعمال التي يراد استعمالها فيها.ب
(24)
ابة على المصرف االسالمي من وتمارا هذه الرق 

 :خالل

كفاية رأا المال وتحديد نسبة الودائع الى راا المال المدفوع ، نسبة : مراقبة النسب والمعايير الكمية المعروفة ومنها -أ

 المودعين الى حق الملكية ونسبة االستثمارات الطويلة والرأسمالية الى حق الملكية . 

 تحديد نسبة االحتياطي النقدي حسب انواع وآجال الموارد الخارجية للمصرف . -ب

ماية اموال المودعيين وكذلك أداة لتوجيه السياسة األئتمانية والنقدية كما" تحديد نسب ومعايير السيولة ، من أجل ح-ج

 ونوعا" .

العالقة تجسيدا" لحق المصرف االسالمي على البنك المركزي  نجد في هذه : عـالقة الدعم للمصرف اإلسالمي –ثالثا    

لتزامات التي تقع على عاتق المصرف االسالمي في تقديم المساندة والدعم ، لذا نجد العالقتين السابقتين كانت تجسد اال

تجاه تطبيق وخضوعه الى الرقابة من البنك المركزي أما هذه العالقة فأنها تجسد حق المصرف االسالمي على البنك 

المركزي في المساندة والدعم كونه مؤسسة مالية نجاحها واستمرارها يقعان على عاتق البنك المركزي كونه السلطة 

والجهة القطاعية المسؤولة عن نشاطه ، وكذلك ان المصرف االسالمي يحمل رسالة ذات ابعاد اقتصادية النقدية 

 واجتماعية وتنموية واجتماعية ويلبي رغبات قطاع عريض من الموديعين ومتلقي الخدمات ومستثمرين ..الخ .

ويمكن ان تأخذ هذه العالقة االشكال التالية : 
(25)
 

ي تغيير التعليمات والقوانين السائدة والمتعلقة بعمل المصرف بشكل عام  وبما يخدم اهدافه المشاركة االيجابية ف  .1

 واغراضه مثل ) قوانين الضرائب ، قوانين االستثمار ،االسواق المالية .. الخ ( .

المالي أعداد مجموعة نمطية من التقارير والبيانات المالية المطلوبة من المصرف االسالمي انسجاما" مع نظامه  .1

 والمحاسبي في شكله ومضمونه والذي يختلف عن البيانات والتقارير التي تطلب من المصرف التقليدي .

تسهيل البرامج التدريبية للكوادر العاملة في البنك المركزي اوالمصرف االسالمي بغية تعميق تحديث المعلومات  .8

 التدريبية  داخل او خارج البلد . والمهارات التي تتوفر لتلك للمالكات سواء كانت هذه الدورات

عدم تقييد فر  انشاء المصارف االسالمية وحصرها بتجربة يتيمة او تجربتين دون مبرر واضح ، فاألصل منح  .9

 الفرصة والترخيص ألي مجموعة ترغب العمل على وفق هذا النظام وبما اليتعارض مع السياسة العامة للبلد .

تقاء بين المصارف االسالمية والمصارف التقليدية ضمن الحدود الممكنة ، وحل مد جسور التفاهم والتعاون واالل .9

 المشاكل ومجاالت التماا بين انشطة تلك المصارف .

 

 بـالـبـنـوك المـركـزيــة أهـــم الـمـشــاكــل الـنـاجمــة عن  عــالقــة المصارف األسـالمـيـة

 

االقتصاد اإلسالمي بقيام البنك المركزي بوضع  -صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المركزية عند الحاجة : -1

أمواله بصيغة المضاربة مع البنك اإلسالمي على أن يأخذ هامش ربح يختلف عن هامش بقية المودعين حتى يبقى هامشا 

                                                 
 .190نشر ،  ناصر الغريب ، الرقابة المصرفية على المصارف االسالمية ، المعهد العالي للفكر االسالمي ، بدون مكان وسنة ( 24)

 118-111د. احمد سفر ، المصارف االسالمية ، مصدر سابق ،   -(25)
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ش وموريتانيا باإليداع لدى البنوك اإلسالمية ودائع استثمارية للبنك اإلسالمي وقد أخذت بعض البنوك المركزية في بنغالد

 لحل مثل هذه المشكلة وحصلت على عوائد وأرباح عن إيداعاتها.

حيث إن هذه االداه تتعارض مع طبيعة عمل المصارف اإلسالمية  -عدم استفادة البنوك اإلسالمية من إعادة الخصم : -1

د اقترح بعض الباحثين في االقتصاد اإلسالمي إلغاء سعر الخصم حيث إن المقصود وذلك ألنها من الربا المحرم شرعا وق

 به التحكم بعرض النقود ، فان المتغير الذي يمكن من خالله تنفيذ السياسة النقدية في اقتصاد إسالمي هو الكتلة النقدية.

ارف اإلسالمية       وذلك الن السندات تعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة عمل المص -8

الحكومية تصدر بسعر فائدة ويرى بعض الباحثين في االقتصاد اإلسالمي قيام البنك المركزي باستخدام سندات المقارضة 

أو المرابحة الجائزة شرعا بدال من السندات الحكومية
 
 

هي مطبقه على المصارف التقليدية: وبما أن حقوق تطبق نسبة راا المال إلى الودائع على المصارف اإلسالمية كما  -9

الملكية/إجمالي األصول مرتفع نسبيا في المصارف اإلسالمية عنها في المصارف التقليدية بسبب  يادة المشاركات 

واالحتياطات ويفضل ان تكون نسبة راا المال إلى الودائع في المصارف اإلسالمية يجب أن تكون مختلفة عن 

يديةالمصارف التقل
.
 

.عدم الشفافية في كيفية عرض  تو يع االرباح ، حيث التعلن في كثير من االحايين الطريقة التي يتم بموجبها احتساب 9

 االرباح لمختلف انواع المودعين والناتجة عن عمليات المضاربة والمشاركة

 .عدم الشفافية في كيفية عرض أستخدام اموال المودعين في عمليات المضاربة 7

اختالف المنطلقات الفقهية لهيةات الرقابة الشرعية التي تبنى عليها قرارات االستثمارات في بعض المصارف مع . 6

 المنطلقات الفقهية لهيةة الرقابة الشرعية في البنك المركزي

ها المصرف .صعوبة الرقابة والمقارنة للمفاهيم والممارسات الحسابية من موا نات وتقارير الربح والخسارة التي يقدم3

االسالمي البل تكون مستحيلة التطبيق وقد تم معالجة هذه الفقرة و توحيد النمط في الممارسات الحسابية للمؤسسات 

المالية االسالمية  من خالل انشاء بعض المصارف االسالمية وبتوجيه من  البنك االسالمي للتنمية هيةة المحاسبة 

التي مقرها دولة البحرين)والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية 
26
. ) 

 

 الخاتمة 
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتضاعف الحسنات، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا والحمد هلل على نعمك التي ال 

تعرالى والتري تجولرت خاللهرا، وبعرد تحصى وال تعد والحمد هلل على إتمام هذه الرسالة بعد الرحلة الممتعة النافعة المباركة إن شراء هللا 

 هذه الرحلة الممتعة ها أنا أصل نهاية المطاف والتي يستحن فيها حصر ما توصلت غليه من خالل هذه الرسالة من نتائج وتوصيات.

 

 االستنتاجات 

 يمكن تلخيص أهـم االســتـنـتـاجـــات التي توصل إليها الباحث في النقاط التالية :  

بناءا على ما تقدم فان المصارف االسالمية تشكل اآلن جزءاا اساسيا من القطاع المالي الدولي وهو كيان قادر على     

قد نجح في جذب الموارد بمبال  ضخمة ونمت موجوداته بشكل متسارع وحقق عوائد جيدة ساعدته هذه والعمل والمنافسة 

سبة من سوق العمل المصرفي الذي توجد فيه المصارف التقليدية الموارد على االنتشار الجغرافي وحيا ة حصة منا

 الخبيرة والعريقة في بيةة العمل المصرفي التقليدي التي وجدت اصال لها.

ترجع فكرة إنشاء الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف التقليدية إلى بداية ظهور المصارف اإلسالمية في مطلع     .1

السبعينات، إال أن هذه الفكرة لم تصل إلى حيز التطبيق إال عندما أدركت المصارف التقليدية مدى نجاح المصارف 

 اإلسالمية وتزايد اإلقبال عليها .

المية في حقيقة األمر تابعة للمصارف التقليدية ، فليس لتلك الفروع أي شخصية اعتبارية مستقلة أن  الفروع اإلس   .1

عن المصرف الرئيسي فالمالك لها واحد ، وكذلك الحال من حيث التكييف القانوني لتلك الفروع إذ ال يتمتع الفرع 

 رقابية .اإلسالمي بأي صفة مستقلة عن المصرف الرئيسي من وجهة نظر السلطات ال
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لقد تعددت آراء المهتمين بشؤون االقتصاد اإلسالمي حول تجربة إنشاء المصارف التقليدية لفروع تتخصص في     .8

تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية بين مؤيد لتلك الفروع وبين معارض لها ومن قائل بالتعامل معها للضرورة ولكل 

 وجهة نظره وأدلته التي يستند إليها .

ن من خالل دراسة الظروف المحيطة بتجربة إنشاء الفروع اإلسالمية أن الحكم على التعامل مع تلك الفروع تبي    .9

ا على مدى وجود المصارف اإلسالمية في المجتمع من عدمه ، فإذا وجدت مصارف إسالمية في المجتمع  ينبني أساسا

ا لما يشوبها من وجب التعامل مع هذه المصارف وترك التعامل مع الفروع اإلسالمية  التابعة للمصارف التقليدية تورعا

 شبهات ، أما إذا لم توجد مصارف إسالمية في المجتمع فإن التعامل مع الفروع اإلسالمية حينةذ يكون للضرورة .

، أيضا حقيقة التحدى القائم أمام المصارف اإلسالمية لتطوير منتجاتها وتقنياتها ومواردها البشرية  الدراسةأظهرت    .9

وأساليب التنسيق بينها ، والشروع فى تكبير أحجامها من خالل الدخول فى إندماجات مدروسة أو الدخول فى شراكات 

 إستراتيجية تستفيد منها فى مواجهة ظروف تنافسية يتوقع لها أن تكون حادة وحامية.  

 

 الـتــــــوصـــــيـــات: 

صارف العراقيه التقليديه لتوفر المالكات المصرفيه الجيده ، أمكانية وضرورة تطبيق عمليات التحول من قبل الم .1

واالحتياجات المادية وأهم شيء وجود التشريع المصرفي الذي يسمح بذلك ، ووجود الشريحة الواسعة التي تحب التعامل 

بل العكس  على وفق الشريعه األسالمية وكذلك عدم وجود مصارف اسالميه عمالقه تجعل من عملية التنافس معها صعبه

المصارف التقليديه لها سمعه طيبه اكثر فال ضرر اذا ماقامت تلك المصارف بفتح فروع اسالميه لمودعيها والحصول 

على عوائد اكثر، أن المصارف العراقيه عند تطبيقها لهذه التجربه ستكون السباقه في كسب العديد من المودعين 

قليل األموال التي ستكسبها المصارف الخارجيه التي حصلت على فرصة والمستثمرين من أبناء شعبنا ومن ثم منع أو ت

 األستثمار في العراق وبالتالي ستكون السباقه في التطبيق ال تنتظر مجيء هذه المصارف حتى تبدأ بالتطبيق والمنافسه .    

البشرية العاملة في المصارف االسالمية وذلك من خالل اقامة الدورات والبرامج  مالكاتاالرتقاء بمستوى األداء لل     .1

الخاصة بالعلوم المالية والمحاسبية واالدارية الحديثة وربطها بدراسات االقتصاد االسالمي والمعرفة الشرعية والفقهية مع 

 التدريب على أساليب وآليات التطبيق الصحيح للعقود المالية االسالمية.

العمررل علررى أيجرراد آليررة لتوحيررد الفترراوى الشرررعية الخاصررة بالمعررامالت المصرررفية اإلسررالمية ووضررع منهرراج يمكررن      .8

 الرجوع إليه عن هذه الفتاوى والعمل على إضافة كلما هو جديد في هذا المعنى.

 يادة التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي االسالمي والتقليدي على أسس من االحكام والقواعد السليمة التي       .9

البد من اتساع التشاور  هتساعد على ايجاد عمل مصرفي مشترك يصب في مجاالت تنموية واقتصادية وفي السياق نفس

االطر التشريعية والقانونية والفقهية التي و ية من اجل وضع القواعد والتنسيق مع السلطات النقدية ممثلة بالبنوك المركز

 في االسالمي.رتحكم العمل المص

اعتماد تدريس االقتصاد االسالمي الذي يشتمل على دراسة المؤسسات المالية االسالمية المعاصرة بما فيها       .9

وال واستثمارها، الى جانب علوم االدارة شركات التأمين التعاوني، المصارف االسالمية، مؤسسات توظيف االم

والمحاسبة المالية واالقتصاد والتي تدرا في كليات االدارة واالقتصاد والمعاهد االخرى، حيث من المفروض أن 

ا متطلبات هذا القطاع المالي الناشئ الذي يمس جانبلتستجيب المؤسسات االكاديمية  ا مهم ا من حياة المسلمين، وبذلك تعمل  ا

مؤهلة تجمع المعرفة الفقهية والشرعية والعلوم االدارية  قيادةت االكاديمية على رفد القطاع المالي االسالمي بالجها

 الحديثة، وهذا ما اعتمدته الكثير من الدول العربية واالسالمية.
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